
 

 

 

 
 
                                                                      

Nieuwsbrief nr. 1                                                              Buren,  16 september 2016 

Aan ouders/verzorgers, 

We kunnen alweer terugkijken op een goede eerste schoolmaand. De temperaturen zijn nog 
uitstekend, maar ook zien we dat de herfst al in aantocht is. 

Vervanging juf Ellen 
Juf Kimberley van Setten vervangt Juf Ellen Davelaar tot november in groep 
5. Juf Ellen is op 16 juli bevallen van een prachtige zoon: Finn.  

Stagiaires 
In de tweede schoolweek zijn stagiaires gestart. Juf Sophie in groep 1/2b en 
juf Britt in groep 5. Zij volgen de opleiding tot onderwijsassistent en blijven het 
hele jaar bij ons op school. Meester Aron verzorgt, het komende half jaar, op 
maandag en vrijdag de gymlessen. Hij studeert aan de ALO.  

Adressen en telefoonnummers 
Het is belangrijk dat wij de juiste telefoonnummers, mailadressen en extra nummers van 
ouders hebben. Onze ervaring is dat deze regelmatig veranderen. Wij zullen daarom 2x per 
jaar een update van u vragen. In de bijlage ziet u hiervoor een formulier. Zou u dat willen 
invullen en willen inleveren bij de leerkracht? 

Informatieavond 
Dinsdag 20 september a.s. houden we onze jaarlijkse informatieavond. De leerkrachten 
vertellen wat er komend schooljaar aan bod komt. Er zal op deze avond ook aandacht 
besteed worden aan The Leader In Me, de groepsouder, de schooltuin en huiswerk. 
Natuurlijk is er ook alle gelegenheid tot vragen stellen.  

U bent van harte welkom  

Groep 1/2, 5, 5/6 en 6 om 19.00 uur tot 19.45uur 

Groep 3,4,7 en 8 om 20.00 uur tot 20.45uur 

 
Nieuwe samenstelling Activiteitencommissie officieel van start 
De Activiteitencommissie - Stichting Ouders van Buren is sinds vorig jaar in een nieuwe 
samenstelling verder gegaan. Dit schooljaar gaan zij officieel van start. Het voorgaande 
bestuur: Charlotte Melein, Iris van Veenendaal en Cindy Koedam-Weijman hebben hun 
bestuursfuncties overgedragen aan resp. Maaike van Veenendaal, Patricia Hollenga en 
Wendy van Ooijen. 
Samen met Carla Buijs, Ciska van Vedhoven, Gine Schoots, Hilde Waterlander, Hilly van 
Bemmel, Jiska van Cuijlenburg, Jurgen Friedrichs, Sabine van de Langenberg en 
ondergetekende maken zij zich sterk om met hulp van ouders en team van de 
Sinterklaasviering, de kerstviering, de koningsspelen, de schoolreis en het zomerfeest weer 
een succes te maken. 



 
Om het organiseren van deze activiteiten mogelijk te maken, maar ook andere 
ondersteuning aan school te geven, int de Stichting Ouders van Buren jaarlijks een 
ouderbijdrage. Informatie over de ouderbijdrage voor dit schooljaar is bij deze nieuwsbrief 
bijgesloten. 
 
Stichting Ouders van Buren stelt zich binnenkort nader aan u voor via de informatie op de 
website en tijdens de eerstvolgende ouderavond. 
 
Wil je de Activiteitencommissie bij haar activiteiten ondersteunen met hand- en 
spandiensten, dan zijn zij je zeer dankbaar! Je kunt je alvast opgeven via de antwoordstrook 
in de bijgesloten brief. 

 

 
Namens het team,  
obs Koningin Beatrix,  
Jacqueline de Fouw 


